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Beste vrienden van CMSF,
In deze eerste nieuwsbrief van 2011 vind je een update over de activiteiten van CMSF. Uiteraard besteden
we daarbij, als altijd, aandacht aan CMSF-oprichter Kon Kelei. Vragen over deze nieuwsbrief? Mail gerust
even naar info@cmsf.nl!

Soedan heeft de afgelopen tijd veelvuldig in het middelpunt van de internationale
belangstelling gestaan. Het referendum waar veel Zuid-Soedanezen tientallen
jaren naar hadden uitgekeken vond in januari 2011 eindelijk plaats. Met een
overgrote meerderheid van stemmen is de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan
een feit geworden.

Een trotse Kon bij zijn advocatenkantoor

Het verblijf van Kon in Zuid-Soedan is niet onopgemerkt gebleven. Begeleid door cameraploegen uit Nederland
en Belgie heeft Kon zijn weg naar de stembus gevonden. Een reportage van het programma ‘Nieuwsuur’
stond geheel in het teken van de terugkeer van Kon naar het gebied. Een bezoek aan de bouwplaats van de
middelbare school van CMSF was natuurlijk onvermijdelijk. Een link naar de mooie beelden is te vinden op
onze site, www.cmsf.nl.
Kon heeft de maanden voorafgaand aan het referendum uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. De
kersverse docent strafrecht aan de rechtenfaculteit van de John Garang University in Bor opende een eigen
advocatenkantoor! Een unicum; de lokale mensen dachten aanvankelijk een nieuwe apotheker in de straten
te hebben. Inmiddels zijn de inwoners van de plaats op de hoogte van de doelstellingen van het kantoor en
weten ze de weg naar de ‘Gak Lawfirm’ te vinden!
In Cuey Machar hebben de bouwvakkers, na een korte referendumpauze, de werkzaamheden weer hervat.
Momenteel wordt gewerkt aan de twee laatste vleugels van het schoolcomplex.

Topvoetballer ‘Super Mario’ Balotelli scoort voor CMSF!
In de rubriek fondsenwerving is er in januari goed nieuws te melden! Vanuit het regenachtige Manchester
deze keer. Kon en de Italiaanse voetballer Mario Balotelli ontmoetten elkaar in mei 2010 in Milaan en zijn
sindsdien bevriend geraakt.
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De winnaar van de ‘Golden Boy Award 2010’, de prijs voor het grootste talent op de Europese voetbalvelden,
verscheen onlangs in een tv-commercial van het Italiaanse ‘La Gazetta dello Sport’ en besloot prompt de
totale opbrengst daarvan te doneren aan CMSF. Ook Manchester City, de club van het talent, ondersteunde
het initiatief van Mario en stelde stadion en faciliteiten voor deze gelegenheid ter beschikking.
Met deze bijdrage heeft Mario een enorme impuls gegeven aan het project van
CMSF en lijkt de bouw van de school te kunnen worden voltooid.
Benieuwd naar de beelden? Kijk hier: http://www.gazzetta.it/extratime/ en
natuurlijk op de site van CMSF voor diverse links. Voor het geval Mario naast Extra
Time ook deze nieuwsbrief te lezen krijgt: namens de schooljeugd van Zuid-Soedan:
Grazie mille Mario!

Mario Balotelli tijdens de opnamen van
de bewuste reclame-spot.

Het CMSF-team 2010 bij Fresh

Sportief hoogtepunt van 2010 was voor CMSF wederom de deelname
aan de Dam tot Damloop. Na een door oud topatleet Marko Koers verzorgde warming up voltooiden ondermeer CMSF-ambassadeur Waldemar Torenstra, Michiel de Jong, Thomas Acda, Jan Rothuizen en Viggo
Waas en studenten en docenten van de Radboud Universiteit Nijmegen
de 10 Engelse Mijlen tussen Amsterdam en Zaandam. Sophie Hilbrand
verzorgde namens CMSF het startschot en bracht daarmee duizenden
lopers op de hoogte van de doelstelling van CMSF.

We kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagde dag. CMSF dankt alle lopers, Fresh, Asics, Ricoh en
PricewaterhouseCoopers hartelijk voor hun inzet en bijdrage! Enthousiast en graag bereid voor CMSF de
hardloopschoenen uit de kast te halen? Houd de site in de gaten, ook in 2011 proberen we weer aan de start
te verschijnen!

Waldemar Torenstra dankt leerlingen
Jan van Brabant College
Op donderdag 23 december bracht CMSF nog één keer een bijzonder bezoek
aan het Jan van Brabant College in Helmond. Samen met scholieren blikten
medewerkers van CMSF èn ambassadeur Waldemar Torenstra terug op het
bijzonder succesvolle jaar 2010, waarin de middelbare school middels een groots
opgezette ‘Grote Actie’ een enorme bijdrage heeft geleverd aan het project van
CMSF. Na te zijn bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom CMSF-oprichter Kon
Kelei overhandigde Waldemar Torenstra het symbolische straatnaambord met
Waldemar en leerlingen van het Jan van
daarop de tekst ‘Jan van Brabant Wing’ aan directrice Corrie Pepping. Naast twee
Brabant College
vestigingen in Helmond werd daarmee de eerste Jan van Brabant schoolvleugel
buiten Brabant een feit. Uit de vermakelijke Kon Kelei Quiz, gepresenteerd door CMSF quizmaster Waldemar,
bleek nog eens dat de scholieren het afgelopen jaar het nodige hadden opgestoken van het indrukwekkende
verhaal van Kon. Daarmee kwam, uiteraard na een uitgebreide fotosessie, in winterse taferelen een einde
aan een samenwerking die veel mooie momenten heeft opgeleverd!

NIEUWSBRIEF CUEY MACHAR SECONDARY SCHOOL FOUNDATION

Nog meer sportief nieuws: Dam tot
Damloop 2010!

2

Tot slot:
- In 2010 reisden Eugenie Jansen en Albert Elings met Kon naar Zuid-Soedan. Ze maakten beelden van het
schoolgebouw en interviewden lokale politici. Enkele fragmenten zijn te zien op www.cmsf.nl. Vergeet niet te
kijken naar een trotse Kon voor het schoolgebouw!
- In mei 2011 zullen de basisschoolkinderen van de Lammerts van Buerenschool zich gaan inzetten voor
Kon en CMSF! Kon zal hoogstwaarschijnlijk een bezoek brengen aan de kinderen. We kijken uit naar de
samenwerking!
- Momenteel zijn verschillende gesprekken gaande over samenwerkingen met bedrijven met betrekking tot
de uitvoering van de vervolgfase van het project: de inrichting van het schoolgebouw. Goede ideeen? Laat
het ons weten via info@cmsf.nl!

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur even een mailtje naar Melanie Kalis, secretaris van CMSF:
via nieuwsbrief@cmsf.nl

NIEUWSBRIEF CUEY MACHAR SECONDARY SCHOOL FOUNDATION

- Last but not least willen we iedereen bedanken voor de massale reacties en donaties naar aanleiding van de
reportage die werd uitgezonden door Nieuwsuur.
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